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Ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων



Υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρών 
μεθοδολογικών κανόνων και ποιοτικού ελέγχου, η 

βασική ανάλυση σπέρματος παραμένει 
αναμφίβολα το ουσιωδέστερο βήμα στην 

αρχική αξιολόγηση της ανδρικής 
υπογονιμότητας. 

(Nallela et al, 2006; Barratt, 2007, Menkveld, 2007)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ	
(ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)



American Urological Association (AUA)
European Association of Urology (EAU)

‘... η αρχική αξιολόγηση του υπογόνιμου άνδρα 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ή δύο 

συμβατικές αναλύσεις σπέρματος…’

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ	
(ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)



...« Owed to its complex nature, semen analysis should 
ideally be carried out in a dedicated Andrology
laboratory attired with experienced technicians,
internal and external quality control, validation of 
test systems, quality assurance during all testing 
processes and proper in place communication with 
clinicians and patients»... 

Esteves SC, Agarwal A Ensuring that reproductive laboratories provide high-
quality services . 

In: Bento FC, Esteves SC, Agarwal A (ed). Quality management in ART clinics: A 
Practical Guide (2013); 129-45.



WHO Laboratory Manual for the Examination and 
Processing of human semen, 5th edition, 2010
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΦΥΣΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
� Ρευστοποίηση
� Ιξώδες
� Χροιά / όψη
� Οσμή
� pH
� Όγκος σπέρματος (ml)



� Συγκέντρωση (x 106/ml)

� Κινητικότητα (%) (ταχεία + 
νωθρή προωθητική)

� Μορφολογία (% φυσιολογικές 
μορφές) (κατά Tygerberg)

� Ζωτικότητα (% ζώντα)

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



� Ταυτοποίηση συγκολλήσεων –
συσσωματώσεων (MAR Test)

� Ταυτοποίηση στρογγυλών κυττάρων 
(τεστ υπεροξειδάσης)

� Έλεγχος μακροβιότητας 
σπερματοζωαρίων (εντός καλλιεργητικού 
υλικού)

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ



ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ	ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιστορικό τελευταίου τριμήνου Εμπύρετη κατάσταση
Νόσος
Φλεγμονή
Λήψη φαρμάκων
Λήψη άλλων ουσιών

Αποχή Ημέρες αποχής

Συνθήκες δειγματοληψίας Τόπος
Τρόπος
Πληρότητα

Έλεγχος	προ-αναλυτικών	προϋποθέσεων



ΑΝΑΛΥΣΗ	ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ	ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τήρηση χρονισμού ανάλυσης Ρευστοποίηση
pH
Κινητικότητα
Ζωτικότητα

Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία –
κριτήρια αξιολόγησης

Καταγραφή
(π.χ. WHO, ESHRE, άλλη?)

Όρια αναφοράς Συγκριτική παράθεση 
(δίπλα σε αποτέλεσμα)

Έλεγχος	αναλυτικών	συνθηκών	/τεχνικών	- τεχνογνωσίας



ΑΝΑΛΥΣΗ	ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ	ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ασαφή/αμφιλεγόμενα
αποτελέσματα

Ακραίες τιμές 
Συσσωματώσεις  ≠ Συγκολλήσεις
Ρευστοποίηση ≠ Ιξώδες

Αξιοσημείωτες διαφορές Κινητικότητα α, β
Διαφορετικές δειγματοληψίες

Μη λογικά αποτελέσματα Ζωτικότητα (νεκρά σπζ>κινητά??)

Ακρίβεια μετρήσεων Δείγματα πολύ χαμηλής 
συγκέντρωσης



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ	ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταγραφή σε ηλεκτρονικό 
αρχείο

Σφάλματα καταχωρήσεων

Παράδοση Ταυτοποίηση εξεταζομένου –
δείγματος
Κωδικοποίηση
Ιχνηλασιμότητα
Τήρηση εμπιστευτικότητας

Έλεγχος	μετα-αναλυτικών	στοιχείων



ΑΠΟΚΛΙΣΗ: ΠΙΘΑΝΗ  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ:
↑ συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων 
↓ pH

Απώλεια τελικών σταγόνων

↓ συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων  
↑ pH 

Απώλεια αρχικών σταγόνων

↑ συγκέντρωση 
↓ κινητικότητα σπερµατοζωαρίων

Παρατεταµένη αποχή

Πιθανή απουσία σπερµατοζωαρίων στο 
εκσπερµάτιµα, αλλά παρουσία τους στο ίζηµα 
ούρων που συλλέγονται µετά την εκσπερµάτιση

Παλίνδροµη εκσπερµάτιση

↓ ζωτικότητα και ↓ κινητικότητα (λόγω τοξικών 
επιδράσεων)

↓ ιξώδες και ↓ συγκέντρωση (λόγω της αραιωτικής 
επίδρασης των ούρων)

Επιµόλυνση από ούρα

↑ παρουσία βακτηρίων ή/και
↑ παρουσία λευκοκυττάρων
(+ ) µικροβιολογικές καλλιέργειες

Φλεγµονή

Ενδεχόµενη παρουσία βακτηρίων, αλλά όχι 
λευκοκυττάρων

Επιµόλυνση

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ	
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ



ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ	
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ: ΠΙΘΑΝΗ  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ:

Υδαρής όψη ↓ συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων 
Παρουσία βλέννας Δυσχέρεια στον προσδιορισµό της 

κινητικότητας και συγκέντρωσης
Παρουσία συσσωµατώσεων ή 
συγκολλήσεων

Δυσχέρεια στον προσδιορισµό της 
κινητικότητας και συγκέντρωσης

Πλήρης ακινησία Παρουσία του Συνδρόµου 
Kartagener (ακίνητα 
σπερµατοζωάρια εµφανίζονται 
ζώντα µε χρώση ζωτικότητας)







� Η σωστή διάγνωση και θεραπευτική συμβουλή βασίζεται σε 
αξιόπιστα εργαστηριακά αποτελέσματα

� Η ορθή διενέργεια της συμβατικής ανάλυσης σπέρματος 
προϋποθέτει την άρτια εφαρμογή των ενδεδειγμένων 
μεθοδολογιών από εργαστήρια που διαθέτουν την 
κατάλληλη τεχνογνωσία, κατάρτιση και εμπειρία, υπό το 
πρίσμα αυστηρού ποιοτικού ελέγχου

� Η αναφορά των αποτελεσμάτων πρέπει να αξιολογείται από 
τον κλινικό ιατρό με γνώμονα τις σύγχρονες προδιαγραφές 
που συνιστώνται από τους έγκριτους διεθνείς επιστημονικούς 
φορείς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



www.cryogonia.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


